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 שהתרחש מה על הכלליים״ כציונים ״המרד ככתבה דיווח
 (ושהפכה, לכנסת בכחירות תכוסה שנחלה במיפלגה

של חששם על ובמיוחד הליברלית) למיפלגה שנים, אחרי
 לבין בינם כינו, שאותו וצעיר, חדש ח״כ של כוונותיו מפני המיפלגה קשישי
 יעבור פן שר־המישפטים), (כיום נסים משה הוא הלא ״מושיקד. עצמם,

 דליה אחת קולנועית, תגלית על סופר זר׳ ״דליה הכותרת תחת • למפד״ל
 שערה שחום, עורה סנטימטר, 171 של לגובה מיתמרת ,17 (.בת לוינבוק
 לביא יבואו, בימים היא, הלא תמאם״) עיניים לה ויש מאוד ואדיו חלק שחור,

 מהצמד,אילקה רווה, אביבה הזמרת כיפרה לשיר־ הפסקתי בכתבה.מדוע •
 הרכילויות מן שונה שהיתה — הבימות מן להיעדרה הסיבה את ואביבה״,
 בין התנגשות־הדמים קורבן הגליון: שער על • חלתה פישוט היא — שהופצו

 בעיר הראשי הכביש את חסמו אשר שפרעם, העיר לתושבי המישטרה
 היוצאים לפועלים אוטובוסים די סיפקה לא האוטובוסים שחברת על כמחאה
 ירו שאותו מכדור שנהרג דרוזי, צעיר היה הקורבן בבקרים. לעבודה

בכרמו. במסיק־זיתים עסק כאשר בגבו, השוטרים

שה בן־גח־יון סן ש ש  * ח
נסיון בעלת טרמפיסטית

דעות
רוחני יופי

 וביום מפלתו ביום נמדד אדם
 בן־גוריון דויד עמד השבוע נצחונו.

 שזכה אחרי השני. המיבחן בפני
 ניתנה בבחירות, מזהיר אישי לנצחון

 ביום גדולה להוכיח הזדמנות לו
 ליריביו, רוחב־לב להראות ההצלחה,

 הציבור לעיני עצמו את להציג
 לקטנוניות מעל העומד כמדינאי
והאישי. המיפלגתי המאבק

 ראש־ נהג ימים חודש במשך
 התנזר יועציו, עצת לפי הממשלה

 על בעיקר דיבר השמצה, מכל כמעט
 כפי אולם, הבאה. הממשלה משימות
 שלי השתיקה ״נדר עצמו, על שהעיד

הבחירות." תום אחרי הבוקר, נפסק
 החל רגע מאותו ניצחי. מיועד

 עם החשבון את לעשות בן־גוריון
שהצ הדברים כל את להגיד יריביו,

 השבוע שפורסם במאמר בליבו. טברו
 יריביו על דיעותיו את הביע בדבר,

 שלא בלשון ומתים, חיים המנוצחים,
 שכח לא הוא פנים. לשתי השתמעה

איש.
אב על 0 קי. ז ס טינ ט  יורש״ ז

 הציונית... התקופה של הטראגי העצר
הנייר. על בחיר־אלוהים

 תקופת יליד בגין: מנחם על 0
העו מילחמות שתי שבין ההתנוונות

 המתרברב הפאשיזם את שהולידה לם,
ה בשטח ,ארטיסט כישרון וההרסני...

 ראש־ להיות ניצחי מיועד דיבור.״
ממשלה.

 תעודודקלון חרות: מצע על 0
פטריו של ואינטלקטואלית מדינית

ומצפון. אחריות מחוסרי טים

 עיתונאים הזה: העולם על 0
 את גם אחת בבת המשרתים חרוצים,

היש הקומוניסטית מק״י(המיפלגה
חרות. את וגם ראלית)

 את מונה אני אין עצמו: על 0
יפי־הרוח. בין עצמי

טינשעשוה
והבחירות טיפשעשרה

 הצי הצברית של חוות־הדעת
 הד- על :59 דגם המצויה, עירה

ר הבחירות ועל מוקרטיה האיז

אנשים
הנגב שר הזבובים

ך פילה האחות־לשעבר  ב
 ראש״המסש־ של גוריון(אשתו

 בצריף זבוב על״ידי נעקצה לה),
 חבשה בשדודבוקר, המישפחתי

 בתחבו־ המאורע לכבוד ידה את
 .באוויר בעלה: הסביר ענק. שת
 חזקים הזבובים הנגב של הצח

 מאשר חזקים יותר הרבה מאוד,
 מה זבוב כאשר כערים. הדבורים

חזק!' כואב זה עוקץ,

 במדור לביטוי שבאו בפי ריות,
לרותי: המכתבים

 מכל כבר מבולבלת שאני בחיי
 כאילו גדול רעש עושים מה העניין.

 את אמרתי שינצח מי ברור היה שלא
 אמר הוא אז לאיציק מזמן עוד זה

מה ושבכלל, דבר מחדשת לא שאני

ף״״״
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1155 הזה״ ״העולם
11.11.59 תאריך:

 לא באמת אני בפוליטיקה. מבינה אני
עיסקו. לא זה אבל מבינה

השווי כל את שונאת אני אבל
 אני הכל יודעים שהם שחושבים צרים
 דברים שלפעמים לך להגיד רוצה

 שאלתי אז■ אותי מעניינים רי דווקא
 דמוקרטיה בדיוק זה מה איציק את

 אז אותה אומר הזמן כל שבן־גוריון
 בן־גוריון לא טיפשה, איציק, — הוא
 רמוס ביוונית שזה לי אמר —

 זה וקרטיה שילטון זה רמוס וקרטיה.
 זה. זהו לא. להיפך. אולי רגע, או עם
 זה מה שאלווי אז בירוקרטיה. כמו

 שכל לי ענו אז איזוריות, בחירות
 מוצאת ואני נציג לה בוחרת שכונה

 שהייתי בטח מאוד נחמד דווקא שזה
 אני עכשיו נחמד. היותר בנציג בוחרת
 רוצה כל־כך מפא״י למה מבינה

 לה יש עכשיו כי איזוריות, בחירות
 כאלה ונחמדים צעירים נציגים המון

 לא הוא דיין שמשה חבל פעם. כמו לא
 נחמד פרס שמעון גם שלי מהאיזור

בסנטר. גומה לו יש

הווי
בדרכים זהירות

 טרמפים־ נהג אסף בית־דגזץ ך•
או שאל לירושלים, בדרכו טית

שאו הקטן מיכל־הדלק פשר מה תה
 ההסבר את קיבל עימה, נשאה היא תו

 שתמיד למדתי, הנסיון ״מתוך הבא:
 ליד דווקא משום־מה, הדלק, נגמר

הקסטל!״ חורשות

קרסול או כניעה
 בקרב־ שלו, המתאבקת הקאריירה בשיא ,32

הקנדי. המלאך שכונה קנדי, מתאבק נגד הכרעה

 באותה בתפיסת״כניעה. הקנדי את תפס הלפרין
 בריאות מכוני בעל לימים הלפרין, פירסם גם שנה

 תולדות את החוקר רב, וכיום כשרה מיסעדה ויופי,
חיי. זירת שלו, האוטוביוגרפיה את הדורות, חכמי

מכחכים
 )3 מעמוד (המשך

 קנוניה איזו כמו לכם נשמע לא זה
העולם? על להשתלט האירים של

באר־שבע בן־נתן, ברכה
 מיקרים בצירוף יותר נשמע זה 0

 רגן להרצוג. בניגוד אגב, מעניין.
 ארצותיהם, נשיאי שהם והילרי,

 ארצו,בי נשיא איננו הקנדי מאלרוני
ראש־ממשלתה. רק אם

• • •
רמה?

 תלוי שהיה התצלום
הרצח קורבן של בחדרו

 מעט שעוד מתעצבן כך כל אני לעשן,
השלישית. החפיסה את אתחיל

אילת אש, אליהו

• • •
לרחמה תשבה

 שהמשורר אומרת זאת מה
 הזה (העולם ישורון אבות
 להשתמש מרבה )16.10

הקובוץ! בתנועת
 על - המידע טיב את הבנתי לא

 כתבתם עליו ישורון, אבות המשורר
 מרבה הוא כי ,80ה־ יום־הולדתו לרגל

זאת מה הקובוץ. בתנועת להשתמש

כדור מפגיעת קורם ספרדי חרות לוחם קאפא: של התצלום
עולם של ברומו השניה, בחלקיק

כרמיזאן, בחורשת הכפול
)31.10 הזה (העולםלוי רון

 רגישות! איזו לנו! יש נוער איזה
 עולמו! של ברומו עומדים נושאים איזה
 התצלום(ראה העתק את מצרפת אני

 לוי רון של בחדרו תלוי שהיה גלופה),
בהרצליה. בביתו
 צלם־ של המפורסם התצלום זהו

 קאפא, רוברט האמריקאי הצמרת
 במיל־ ,ספרדי לוחם־חירות המראה

 שבו השניה בחלקיק חמת־האזרחים,
 הכתיר ורון האוייב. כדור על״ידי נפגע

למה? אחת: במילה הזה התצלום את
למה? באמת:

תל-אביב רוזנברג, צילה

• • •
עשן בלי אש אץ

 יכול אינו אש הקורא
 שתי בלי היום את לגמור

 עכשיו סיגריות. חפיסות
 מעט שעוד מאיים הוא

שלישית, לחפיסה יזדקק
 יחדל לא הזה העולם אם

ה בנושא אותו להרגיז
עישון.

 הפרופסור עם לי הכנסתם קודם
 (העולם ללב המומחה אלקיים, (אורי)
 את וכל מכל ששלל ),31.10 הזה

 ורואה בדיזנגוף יושב העישון(״אתה
 שני אדם כל לבכות, לך שגורם מחזה
 לא אני וגפרורים.״) סיגריות בידו אוחז

 ואני במצית אם כי בגפרורים, משתמש
 חוף על אם כי בדיזגגוף, מסתובב לא גם

 בכל גומר זאת, בכל אני, אבל אילת,
 והלב רבה, בהנאה חפיסות שתי יום

טפו־טפו־טפו. — השאר וכל שלי,
 אתם וכבר הזה השבוע נגמר רק

 המשוררת על בכתבה הנה, ממשיכים.
 זכרים", נגד (״טילים גולדברג חנה

 יורים שוב אתם )7.11 הזה העולם
 נהגה ״היא העישון: נגד ישר טיל,

 הפסיקה, שנתיים לפני הרבה... לעשן
 לה היתה לה.״ הפריע שזה מכיוון

נעימה.״ לא תחושה
 נגד השדולה אנשי לכם, דעו

 להפסיק השעה הגיעה כי העישון,
 בחורה רואה כשאני כי שלכם, בהטפות
המפסיקים־ בשבי חנה כמו נחמדה

 הוא אותן? אוכל הוא בדיוק: אומרת
מה? אותן? אוסף

 רמת-גן רבי, רוחמה
 הוא רבי. הקוראת בך, בדיוק 0
 ־ח להשתמש מרבה הוא אותן. אוסף

 מסימני- אחד זה הזאת. בתנועה
 ניקוד - ישורון שירי של ההיכר

 בל במעט מחליף הוא שבו יוצאידופן,
 בליווי הנכתבת (התנועה שורוק
 הנכתבת (התנועה בקובוץ 1וו האות

 אחת ,באלכסון נקודות, שלוש בצורת
 למשל, האחרון, בשירו השניה). תחת
תב השיר: בשם בבר מופיע הדבר  מנ

 המילה את תשובה). (מיבתב תשבה
 - ישורון כותב למשל, ירושלים,
 - ישורון אצל הם ויהודים ירשלים
יהדים.

שיגעה שר פסזקז
״ האגרה. את משלם הוא
 הטלוויזיה מן מש לא הוא

 מבלי ערב גומר לא והוא
שיתפוצץ.

לטלוויזיה. עבד אני לעשות. מה
 ער הזאת הקטנה מהתיבה זז לא אני

 אין אבל התיקווה. את מנגנים שלא
 מהטלוויזיה עוגמת־נפש לי שאין ערב

 מהחדשות. לא מהתכניות. לא הזאת.
 משתגע ממש אני מפסוקו־של-יום. רק

מת ממש אני מחדש. ערב כל ממנו.
פוצץ.
 מיקרי, פסוק איזה דוחפים פעם כל
 סתם. דבר. שום ייחוד, שום בו שאין
 "י פסוקו־של־יום ההגדרה עצם והלא

 איזה מסר, איזה בו שיהיה מבקשת
 או הלב את שיחמם משהו איזה לקח,

למחשבה. חומר יתן
 במקורות, לנו, חסרים לא הלא
דוגמות: שתי רק קחו פסוקים.

 קנים, של אגודה נוטל אדם •
 אחת, / לשוברם אחת בבת יכול אין

 לשברן יכול תינוק אפילו אחת,
שמעוני). (ילקוט

 אווזים ראשון יום אורחים, •
 ג׳, יום / דגים, ב׳, יום / ותרנגולים,

רבה). (במידבר קטניות.
 יפו אלעזר, אברהם
2463 הזה העולם


